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Na temelju odredbe članka 105. stavka 4. podstavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 105/04. i 174/04.) te sukladno članku 5.
stavku 2. Poslovnika Rektorskog zbora, Rektorski zbor na 5. sjednici u akademskoj
2006/2007. godini održanoj 22. ožujka 2007. godine uz suglasnost Nacionalnog vijeća za
visoko obrazovanje od 6. lipnja 2007. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU
NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U
NASTAVNA ZVANJA
I.
U Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u
nastavna zvanja (»Narodne novine« br. 106/2006) u točki II. stavku 2. podtočki 4. iza riječi
»ili znanstvena rada« dodaju se riječi:
»ili da je objavio dva (2) prijevoda sa ili na strani jezik (samo za nastavnika stranih jezika) ili
da je aktivno sudjelovao u organizaciji međunarodnoga, nacionalnoga ili sveučilišnoga
športskog natjecanja studenata (samo za izbor nastavnika za tjelesnu i zdravstvenu kulturu),«.
II.
U točki III. stavku 2. podtočki 5. iza riječi »ili znanstvenih radova« dodaju se riječi:
»ili da je objavio pet (5) prijevoda sa ili na strani jezik ili da je aktivno sudjelovao u radu
strukovnih udruga odnosno organizacija sa tri (3) javna predavanja, ljetnih škola studenata,
seminara, radionica i sl. (samo za izbor nastavnika stranih jezika) ili da je aktivno sudjelovao
u organizaciji međunarodnoga, nacionalnoga ili sveučilišnoga športskog natjecanja studenata
u najmanje tri (3) športske discipline ili da je aktivno sudjelovao u radu strukovnih udruga
odnosno organizacija s tri (3) javna predavanja, ljetnih športskih škola studenata, seminara,
radionica i sl. (samo za nastavnika za tjelesnu i zdravstvenu kulturu),«.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.
siječnja 2007. godine.
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